































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	المقنع والشرح الكبير والإنصاف
	الجزء السابع والعشرون
	تابع كتاب الحدود
	باب حد المحاربين
	وهم قطاع الطريق
	مسألة : وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء , فيغصبونهم المال مجاهرة ,...
	تنبيه : يحتمل قوله : وهو الذين يعرضون للناس بالسلاح ... ولو كان سلاحهم العصى والحجارة ...
	فائدة : من شرطه أن يكون مكلفا ملتزما ليخرج الحربى
	تنبيه : قوله : في الصحراء . كذا قال الاكثر ...
	مسألة : وإن فعلوا ذلك في البنيان , لم يكونوا محاربين في قول الخرقى 
	تنبيه : منشا الخلاف , أن الامام أحمد سئل عن ذلك , فتوقف فيهم . 
	مسألة : فاذا قدر عليهم , فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال , قتل حتما , وصلب حتى يشتهر ...
	تنبيه : ظاهر كلام المنصف أن الصلب بعد قتله ...
	فائدة : لو مات أو قتل قبل قتله للمحاربة , لم يصلب ...
	مسألة : وإن قتل من لايكافئه , فهل يقتل على روايتين
	فصل : فان مات قبل قتله , لم يصلب ؛... 
	مسألة : وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس , فهل يتحتم استيفاؤه ؟ على روايتين 
	فائدتان ؛ إحداهما , لا يسقط تحتم القتل على كلا الروايتين ؛ ...
	الثانية : قوله : وحكم الردء حكم المباشر . هذا المذهب , وعليه الاصحاب ...
	مسألة : وحكم الردء حكم المباشر 
	فصل : وإن كان فيهم صبى ,.., لم يسقط الحد عن غيره ,...
	فصل : فان كان فيهم امرأة , ثبت لها حكم المحاربة ,...
	مسألة : ومن قتل ولم يأخذ المال , قتل . وهل يصلب ؟ على روايتين 
	مسألة : ومن أخذ المال ولم يقتل , قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد , وحسمتا , وخلى 
	تنبيه : قوله : ومن أخذ المال ولم يقتل ,... يعنى , يكون ذلك حتما ...
	مسألة : ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق في مثله 
	فائدة : من شرط قطعه , أن يأخذ من حرز ,...
	مسألة : فان كانت يمينه مقطوعة ,..., قطعت رجله اليسرى ,...
	فائدتان : إحداهما , لو قطعت يسراه قودا , وقلنا : تقطع يمناه كسرقة . أمهل ,...
	الثانية , لو حارب مرة ثانية , لم تقطع أربعته ...
	مسألة : ومن لم يقتل ولا أخذ المال , نفى وشرد ,...
	تنبيه : ظاهر كلام المنصف وكثير من الاصحاب , دخول العبد في ذلك وأنه ينفى ...
	الثانية , لايزال منفيا حتى تظهر توبته ...
	مسألة : ومن تاب قبل القدرة عليه , سقطت عنه حدود الله تعالى ؛...
	فصل : وإن فعل المحارب ما يوجب حدا لا يختص المحارب ,..., فذكر القاضى أنها تسقط بالتوبة ,...
	مسألة : ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك , فتاب قبل إقامته , لم يسقط عنه ...
	مسألة : ومن مات وعليه حد , سقط عنه
	فصل : قال رحمه الله : ومن أريدت نفسه أو حرمته أو ماله , فله الدفع عن ذلك باسهل ما يعلم دفعه به ,...
	فوائد تتعلق بلزوم الدفع عن حرمته , وعدم لزومه عن ماله , وعدم لزوم حفظ ماله عن الضياع والهلاك , وأن له بذل المال , ولزوم الدفع عن نفس غيره , وما لو ظلم ظالم . 
	فصل : وكل من عرض لانسان يريد ماله أو نفسه , فحكمه ما ذكرنا في من دخل منزله ,...
	مسألة : فان أريدت نفسه , لم يلزمه الدفع ؛...
	فصل : وإذا صال على إنسان صائل , يريد نفسه أو ماله ظلما ,..., فلغير المصول عليه معونته في الدفع ...
	فصل : إذا وجد رجلا يزنى بامراته فقتله , فلا قصاص عليه , ولا دية ؛...
	فائدة : لو قتل البهيمة ؛ حيث قلنا : له قتلها ,فلا ضمان عليه ...
	فصل : فان قتل رجل رجلا , وادعى أنه قد هجم منزله , فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل , لم يقبل قوله إلا ببينة ,...
	مسألة : وإن عض إنسان إنسانا , فا نتزع يده من فيه فسقطت ثناياه , ذهبت هدرا
	تنبيه : محل ذلك إذا كان العض محرما .
	مسألة : وإن نظر في بيته من خصاص الباب , أو نحوه , فحذف عينه , ففقاها , فلا شى عليه 
	تنبيهان ؛ الاول , ظاهر كلامه , أنه سواء تعمد الناظر , أو لا...
	الثانى , مفهوم كلامه , أن الباب لو كان مفتوحا ,  ونظر إلى من فيه , ليس له رميه . 
	فائدة : لو تسمع الاعمى على من في البيت , لم يجز طعن أذنه ...
	فصل : وليس لصاحب الدار رمى الناظر بما يقتله ابتداء ,...
	تنبيه : قال في  القواعد الاصولية  : هكذا ذكره الاصحاب , الاعمى إذا تسمع ,...

	باب قتال أهل البغى 
	فائدتان ؛ إحداهما , نصب الامام فرض كفاية ...
	الثانية , هل تصرف الامام عن الناس بطريق الوكالة لهم , أم بطريق الولاية ؟ فيه وجهان ...
	مسألة : وهم القوم الذين يخرجون على الامام بتاويل سائغ , ولهم منعة وشوكة 
	تنبيهات ؛ أحدها , ظاهر قوله : وهم الذين يخرجون على الامام بتاويل سائغ . أنه سواء كان الامام عادلا أو لا
	الثانى , مفهوم قوله : ولهم منعة وشوكة . أنهم لو كانوا جمعا يسيرا ,أنهم لا يعطون حكم البغاة ...
	الثالث , ظاهر كلام المنصف أيضا , أنه سواء كان فيهم واحد مطاع , أو لا ,...
	مسألة : وعلى الامام أن يراسلهم ، ويسالهم ما ينقمون منه ,..., فان فاءوا وإلا قاتلهم 
	فصل : فان أبوا الراجوع , وعظهم , وخوفهم القتال ,....
	تنبيه : قوله : فان فاءوا , والا قاتلهم . يعنى وجوبا ...
	مسألة : وعلى رعيته معونته على حربهم 
	مسألة : فان استنظروه مدة , رجاء رجوعهم فيها , أنظرهم 
	مسألة : وإن ظن أنها مكيدة , لم ينظرهم , وقاتلهم
	فصل : وإذا قاتل معهم عبيد ونساء وصبيان , فهم كالرجل الحر البالغ ,...
	مسألة : ولابقاتلهم بما يهم إتلافه , كالمنجنيق والنار , إلا لضرورة 
	فصل : قال أبوبكر : إذاقتتلت طائفتان من أهل البغى , فقدر الامام على قهرهما , لم يعن واحدة منهما ؛...
	مسألة : ولايستعن في حربهم بكافر 
	مسألة : وهل يجوز أن يستعين عليهم بسلاحهم , وكراعهم ؟ على وجهين
	مسألة : وذكر القاضى , أن أحمد أوما  إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب ...
	فائدة : المراهق منهم والعبد كالخيل ...
	مسألة : ولايتبع لهم مدبر , ولا يجاز على جريح 
	فائدة : قال في المستوعب : المدبر من انكسرت شوكته , لا المتحف إلى موضع...
	مسألة : ولا يغنم لهم مال , ولاتسبى لهم ذرية 
	مسألة : ومن أسر من رجالهم , حبس حتى تنقضى الحرب , ثم يرسل 
	مسألة : وإن أسر صبى أو امرأة , فهل يفعل به ذلك أو يخلى في الحال ؟على وجهين
	فصل : فان أسر كل واحد من الفريقين أسارى من الفريق الاخر , جاز فداء أسارى أهل العدل باسارى البغاة ...
	مسالة : وإذا انقضى الحرب فمن وجد منهم ماله في يد أنسان أخذه
	مسألة : ولايضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب , من نفس أو مال ...
	فصل : وإن قتل العادل , كان شهيدا؛...
	فصل : وليس على أهل البغى أيضا ضمان ما أتلفوه حال الحرب ؛...
	مسألة : ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا ضمنه 
	فصل : ومن قتل من أهل البغى , غسل , وصلى عليه ...
	فصل : ولم يفرق أصحابنا بين الخوارج وغيرهم في هذا ...
	فصل : والبغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع , ليسوا بفاسقين ,...
	فصل : ذكر القاضى أنه لايكره للعادل قتل ذوى رحمه الباغين ؛...
	مسالة : وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج , أو جزية لم يعد عليهم , ولا على صاحبه 
	فائدة : قواه : وما أخذوا في حال امتناعهم ؛ من زكاة أو خراج ,... الصحيح من المذهب , أنه يجزى دفع الزكاة إلى الخوارج و البغاة ...
	مسألة : ومن ادعى دفع زكاته اليهم , قبل بغير يمين 
	مسألة : وإن ادعى ذمى دفع جزيته اليهم , لم يقبل الاببينة 
	مسألة : وإن ادعى دفع خراجه اليهم ,فهل يقبل بغير بينة ؟ على وجهين 
	مسألة : وتجوز شهادتهم 
	مسألة : ولا ينقض من حكم حاكمهم , الا ما ينقض من حكم غيره 
	فصل : وإن ارتكب أهل البغى في حال امتناعهم ما يوجب الحد , ثم قدر عليهم . أقيمت فيهم حدود الله تعالى .,....
	فائدة : لو ولى الخوارج قاضيا , لم يجز قضاؤه عند الاصحاب ...
	مسألة : وإن استعانوا باهل الحرب ومنوهم , لم يصح أمانهم , وأبيح قتلهم 
	تنبيه : قوله : وإن استعانوا باهل الحرب وأمنوهم ,... يعنى , لغير الذين أمنوهم ,...
	مسألة : وإن أظهر قوم رأى الخوارج , ولم يجتمعوا لحرب , لم يتعرض لهم 
	مسألة : فان سبوا الامام , عزرهم 
	فوائد ؛ الاولى , قوله : فان سبوا الامام , عزرهم . وكذالو سبوا عدلا ,...
	الثانية , قال الامام أحمد , رحمه الله في مبتدع داعية له دعاة أرى حبسه ...
	الثالثة : من كفر أهل الحق والصحابة , رضى الله عنهم , واستحل دماء المسلمين بتاويل , فهم خوارج بغاة فسقة ...
	الرابعة , قوله : وإن اقتتلت طائفتان لعصبية , أو طلب رياسة , فهما ظالمتان , وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الاخرى . وهذا بلا خلاف أعلمه ...
	الخامسة : لو دخل أحد فيهما ليصلح بينهما , فقتل وجهل قاتله , ضمنته الطائفتان ...
	مسألة : وإن جنوا جناية , أو أتوا حدا , أقامه عليهم
	مسألة : وإن اقتتلت طائفتان لعصبية , أو طلب رياسة فهما ظالمتان , وتضمن كل واحدة منها ما أتلفت على الاخرى 

	باب حكم المرتد 
	المرتد ( هو الذى يكفر بعد إسلامه )
	مسألة : فمن أشرك بالله تعالى , أو جحد ربوبيته , أو وحدانيته ,..., كفر
	فائدتان ؛ إحداهما , قوله : فمن أشرك بالله , ..., كفر . قال ابن عقيل في الفصول : أو جحد صفة من صفاته المتفق على إثباتها . 
	الثانية , قوله : أو سب الله تعالى , أو رسوله صلى الله عليه وسلم , كفر . قال الشيخ تقى الدين , رحمه الله : وكذا لو كان مبضا لرسوله صلى الله عليه وسلم ,...
	تنبيه : قوله : فمن أشرك بالله ,..., كفر بلا نزاع في الجملة ...
	فائدة : قال الشيخ تقى الدين , رحمه الله وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسالهم , إجماعا ...
	مسألة : فان جحد وجوب العبادات الخمس , أو شيئا منها ,..., كفر
	فصل: ومن سب الله تعالى أو رسوله , كفر , سواء كان جادا أو مازحا...
	فصل : فان استحل قتل المعصومين , وأخذ أمولهم ,بغير شهبة ولا تأويل كفر ؛...
	فصل : والاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , وإقام الصلوات الخمس ,..., ومن أنكر هذا أو شيئا منه كفر ,...
	مسألة : ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا , لم يكفر . وعنه , يكفر ...
	مسألة : ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء , وهو بالغ عاقل , دعى اليه ثلاثة أيام , وضيق عليه , فان لم يتب قتل 
	تنبيه : يستثنى من ذلك رسول الكفار إذا كان مرتدا ؛...
	فائدة : قال ابن عقيل في الفنون , في من ولد براسين بالكفر , والاخر باسلام : إن نطقا معا , ففى أيهما يغلب؟ احتمالان ...
	مسألة : ويقتل بالسيف 
	مسألة : ولا يقتله إلا الامام أو نائبه
	مسألة : فان قتله غيره بغير إذنه , أساء وعزر 
	مسألة : وإن عقل الصبى الاسلام , صح إسلامه وردته ...
	فصل :واشترط الخرقي لصحة إسلامه , أن يكون له عشر سنين ؛ ...
	مسألة : وإن أسلم , ثم قال : لم أدر ماقلت لم يلتفت إلى قوله , وأجبر على الاسلام 
	مسألة : ولايقتل حتى يبلغ , ويجاوز ثلاثة أيام من وقت بلوغه , فان ثبت على كفره قتل 
	مسألة : ومن ارتد وهو سكران , لم يقتل حتى يصحو . وتتم له ثلاثة أيام من وقت ردته ,...
	فصل : فان أسلم في سكره , صح إسلامه كما صحت ردته , ثم يسال بعد صحوه ,...
	فصل : ولا تصح ردة المجنون ولا إسلامه ؛...
	مسألة : وهل تقبل توبة الزنديق , ومن نكررت ردته , أو من سب الله تعالى أو رسوله , أو الساحر ؟ على روايتين ؛...
	فصل : فاما من سب الله سبحانه وتعالى أو رسوله , فروى القاضى , عن أحمد . أنه قال : لا توبة لمن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
	تنبيه : محل الخلاف في الساحر ,...
	فوائد ؛ الاولى , حكم من تنقص النبى صلى الله عليه وسلم , حكم من سبه صلوات الله وسلامه عليه .
	الثانية , محل الخلاف المتقدم , في عدم قبول توبتهم وقبولها , في أحكام الدنيا ؛...
	الثالثة , الزنديق هو الذى يظهر الاسلام ويخفى الكفر ,...
	فصل : والخلاف بين الائمة في قبول توبتهم إنما هو في الظاهر من أحكام الاسلام في حقهم ؛...
	مسألة : وتوبة المرتد إسلامه ,...
	فوائد تتعلق بما إذا قال اليهودى : قد أسلمت . أو : أنا مسلم . أنه يجبر على إقراره به , وأنه لا يعتبر إقرار مرتد بما جحده , وأنه يكفى جحده لردته بعد إقراره بها .
	مسألة : وإذا أتى الكافر بالشهادتين , ثم قال : لم أرد الاسلا م . صار بذلك مرتدا ,...
	مسألة : وإذا مات المرتد , فاقام وارثه بية أنه صلى بعد الردة , حكم باسلامه
	مسألة : ولا يبطل إحصان المسلم بردته , ولا عباداته التى فعلها في إسلامه , إذا عاد الى الاسلام
	فصل : قال الشيخ , رحمه الله : ومن ارتد لم يزل ملكه , بل يكون موقوفا , وتصرفاته موقوفة , فان أسلم , ثبت ملكه وتصرفاته , وإلا بطلت
	فصل : فاما على قول أبى بكر , فتصرف المرتد باطل ؛...
	فصل :وإذا تزوج , لم يصح تزوجه ؛ ..
	فصل : ويوخذ مال المرتد , فيترك عند ثقة من المسلمين ,...
	فائدة : إنما يبطل تصرفه لنفسه , فلو تصرف لغيره بالوكالة , صح ؛...
	مسألة : وتقضى ديونه وأروش جناياته , وينفق على من تلزمه مؤ نته 
	فصل : وإذا وجد من المرتد سبب يقتضى اللك ؛..., ثبت الملك له ؛...
	فصل : وإن لحق المرتد بدار الحرب , فالحكم فيه حكم من هو في دار الاسلام 
	مسألة : وما أتلف من شئ , ضمنه , ويتخرج في الجماعه المتنعة أن لا تضمن ما أتلفته 
	مسألة : وإذا أسلم , فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات ؟ على روايتين 
	تنبيه : مفهوم كلامه , أنه يلزم قضاء ما ترك من العبادات قبل ردته ...
	مسألة : وإذا ارتد الزوجان , ولحقا بدار الحرب , ثم قدر عليهما , لم يجز استرقاقهما , ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الاسلام ,...
	فائدة : لو لحق مرتد بدار الحرب فهو وما معه كحربى ...
	فصل : ومن لم يسلم من الذين كانوا موجودين قبل الردة , فقدر عليهم أو على أبائهم , استتيب منهم من كان بالغا عاقلا ,...
	تنبيه : ظاهر كلام المنصف , أنه لو كان قبل الردة حمل , أن حكمه حكم مالو حملت به بعد الردة ...
	فوائد ؛ الاولى , لو مات أبو الطفل أو الحمل , أو أبو المميز , أو مات أحدهما في دارنا , فهو مسلم 
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	مسألة : إلا الاخرس , فانه يومئ براسه إلى السماء
	تنبيه : ظاهر كلام المصنف , وغيره أنه لابد من الاشارة إلى السماء ؛...
	فصل : وإن كان المذكى جنبا , جازت له التسمية ؛...
	مسألة : فان ترك التسمية عمدا , لم تبح , وإن تركها ساهيا , أبيحت ...
	فوائد تتعلق باشتراط قصد التسمية , وأن الجاهل ليس كالناسى , وأنه يضمن أجبير ترك التسمية إن حرمت بتركها , وأنه يستحب أن يكبر مع التسمية .
	فصل : والتسمية على الذبيحة معتبرة حال الذبح أو قريبا منه ,...
	مسألة : وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا , أو متحركا كحركة المذبوح ,...
	فصل : واستحب أبوعبد الله أن يذبحه وإن خرج ميتا ؛...
	تنبيه : حيث قلنا : يحل . فيستحب ذبحه ...
	فائدة : لو كان الجنين محرما , مثل الذى لم يؤكل أبوه , لم يقدح في ذكاة الام...
	فائدة : لو كان الجنين محرما , مثل الذى لم يؤكل أبوه , لم يقدح في ذكاة الام...
	فصل : قال الشيخ رحمه الله : ويكره توجيه الذبيحة الى غير القبلة , وأن يذبح بالة كالة , وأن يحد السكين والحيوان يبصره
	فائدة : يستحب أن يكون المذبوح على شقه الايسر ,...
	مسألة : (و) يكره أن يكسر عنق الحيوان , أو يسلخه حتى يبرد 
	مسألة : فان فعل , أساء , وأكلت 
	فائدة : نقل ابن منصور عن الامام أحمد , رحمه الله , أكره نفخ اللحم ...
	مسألة : وإذا ذبح الحيوان , ثم غرق في ماء , أو وطئ عليه شئ يقتله مثله , فهل يحل ؟ على روايتين 
	مسألة : وإذا ذبح الكتابى ما يحرم عليه , كذى الظفر , لم يحرم علينا 
	فائدة : قال في الرعاية الكبرى . و الفروع : ولو ذبح الكتابى ما ظنه حراما عليه , ولم يكن , حل أكله ...
	تنبيه : قال في المحرر وغيره : فيه وجهان ...
	فائدتان ؛ إحداهما , لا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا ...
	الثانية , في بقاء تحريم يوم السبت عليهم وجهان ...
	مسألة : وإن ذبح لعيده , أو ليقترب به إلى شئ مما يعظمونه , لم يحرم . نص عليه 
	فصل : قال أحمد : لا تؤكل المبصورة , ولا المبحثمة ...
	تنبيه : محل ما تقدم , إذا ذكر اسم الله عليه ,...
	مسألة : ومن ذبح حيوانا , فوجد في بطنه جرادا ,..., لم يحرم . وعنه , يحرم 
	فوائد ؛ إحداها , مثل ذلك في الحكم , لو وجد سمكة في بطن سمكة .
	الثانية , يحرم بول طاهر كروثه....
	الثالثة , يحل مذبوح- منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله,...
	الرابعة , الذبيح إسماعيل , عليه السلام على أصح الروايتين 

	كتاب الصيد
	فوائد تتعلق بأن حد الصيد ما كان ممتنعا حلالا لا مالك له , وأن الصيد مباح لقاصده , وأنه أطيب الماكول , وأنه يستحب الغرس والحرث .
	مسألة : ومن صاد صيدا , فأدركه حيا حياة مستقرة , لم يحل إلا بالذكاة 
	فائدة : لو اصطاد بالة مغصوبة , كان الصيد للمالك 
	مسألة : فان لم يجد ما يذكيه به , أرسل الصائد له عليه حتى يقتله ,...
	مسألة : فأن لم يفعل وتركه حتى مات , لم يحل ...
	فصل : مسألة الخرقى محمولة على مايخاف موته إن لم يقتله الحيوان أو يذكى ...
	فائدة : لو متنع الصيد على الصائد من الذبح ,..., فذكر القاضى , أنه يحل ...
	مسألة : وإن رمى صيدا فأثبته , ثم رماه اخر فقتله ,لم يحل ,...
	فصل : فأن لم تكن جراحة الثاني موحية فله ثلاث صور؛...
	فوائد : الاولى , لو ادرك الاولى ذكاته فلم يذكه حتى مات , فقيل : يضمنه ...
	الثانية , لو أصاباه معا , حل بينهما , وهو بينهما ,...
	الثالثة , لو رماه فاثبته , ملكه ,... 
	فصل : فأن رمياه معا فقتلاه , كان حلالا , وملكاه ؛...
	مسألة : وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح , فحكمه حكم الميت 
	فصل : فأما لا يفتقر إلى الذكاة , كالحوت والجراد , فيباح إذا صاده المجوسى ومن لا تباح ذبيحته ,...
	مسألة : فان رمى مسلم ومجوسى صيدا ,..., لم يحل ,... 
	فائدة : لو وجد مع كلبه كلبا اخر , وجهل حاله , هل سمى عليه أم لا ؟ ...لم يبح , قولا واحدا ...
	فصل : فان أرسل مسلمان كلبيهما على صيد , وسمى أحدهما دون الاخر , وكان أحد الكلبين غير معلم , فقتلا صيدا لم يحل ...
	فصل : إذا أرسل جماعة كلابا , وسموا , فوجدوا الصيد قتيلا , لا يدرون من قتله , حل أكله ....
	فائدة : هل الاعتبار في حالة الصيد بأهلية الرامى , وفي سائر الشروط حال الرمى , أو حال الاصابه ؟ فيه وجهان ؛...
	مسألة : وإن رد كلب المجوسى الصيد على كلب المسلم , فقتله , حل أكله .
	مسألة : وإن صاد المسلم بكلب المجوسى حل صيده وعنه , لايحل 
	مسألة : وإن أرسل المسلم كلبا , فزجره المجوسى , حل صيده 
	فصل : الثانى , الاله , وهى نوعان ؛ محدد , فيشترط له ما يشترط لأله الذكاة 
	مسألة : وإن صاد بالمعراض , أكل ما قتل بحده دون عرضه 
	فصل : وحكم الات الصيد حكم المعراض ،...
	مسألة : وإن نصب مناحل أو سكاكين , وسمى عند نصبها , فقلت صيدا , أبيح 
	تنبيه : حيث قلنا : يحل . فظاهره ,ولو ارتد الناصب أو مات ...
	مسألة : وإذا قتل بسهم مسموم , لم يبح , إذا غلب على الظن أن السم أعان على القتل 
	مسألة : وإن رماه فوقع في ماء , أو تردى من جبل , أو وطئ عليه شئ فقتله , لم يبح 
	تنبيه : محل الخلاف إذا كان الماء أو التردى يقتله مثله ,...
	فائدة : قطع المنصف , أن الجرح إذا لم يكن موحيا , ووقع في ماء , أنه لا يباح ...
	مسألة : فإن رماه في الهواء , فوقع على الارض ، فمات , حل 
	مسألة : وإن رمى صيدا فغاب , ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه ,حل ...
	فائدة : مثل ذلك في الحكم , لو عقر الكلب الصيد , ثم غاب عنه , ثم وجده وحده ,... 
	تنبيه : قوله : وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أن يكون أعان على قتله , لم يبح . نص عليه ...
	فائدة : لو غاب قبل عقره , ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه , فقال في المنتخب : الحكم كذلك ...
	مسألة : وإن ضربه , فأ بان منه عضوا وبقيت فيه حباة مستقرة , لم يبح ما أبان منه ,...
	فصل : قال أحمد : ثنا هشيم , عن منصور , عن الحسن , أنه كان لا يرى بالطريدة بأسا ,...
	مسألة : وإن أخذ قطعة من حوت , وأفلت حيا , أبيح ما أخذ منه 
	مسألة : وأما ما ليس بمحدد ؛ كالبندق والعصا ..., فلا يباح ماقتل به ؛ لأنه وقيذ
	فصل : فأما ما قتل البندق أو الحجر الذى لا حد له , فلا يؤكل ...
	تنبيه : قوله : وأما ما ليس بمحدد ,..., فلا يباح ؛ لأنه وقيذ . قال  الاصحاب : ولو شدخه ...
	فصل : أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسى , إذا لم يذكه من هو من أهل الذكاة ,...
	النوع الثانى , الجارحة , فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة , إلا الكلب الأسود البهيم , فلا يباح صيده 
	فائدة : قوله : فلا يباح صيده . نص عليه ؛ لأنه شيطان ,... 
	فائدة : يحرم أقتناؤه , قولا واحدا ...                                              فائدة يحرم اقتناؤه , قولا واحدا...                                                                    
	مسألة : والجوارح نوعان ؛ مايصيد بنابه , كالكلب و الفهد ,...
	مسألة : ولا يعتبر تكرر ذلك منه 
	فصل : قد ذكرنا أن ترك الاكل شرط لكون الجارح المذكور معلما ....
	مسألة : فان أكل بعد تعلمه , لم يحرم ما تقدم من صيده ,...
	فصل : ولا يحرم ما تقدم من صيده ,...
	فصل : ولا يحرم ما صاده الكلب بعد الصيد الذى أكل منه ...
	فصل : فإن شرب من دمه ولم ياكل منه لم يحرم ...
	فائدتان ؛ إحداهما, لو شرب من دمه , لم يحرم ... 
	الثانية , لايخرج بأكله عن كونه معلما ... 
	فصل : وكل ما يقبل التعليم , ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم ,..., فحكمه حكم الكلب في إباحة صيده ...
	النوع الثانى , ذو المخلب ؛ كالبزى , والصقر , والعقاب , والشاهين ,...
	مسألة ولابد أن يجرح الصيد , فان قتله بصدمته , أو خنق, لم يبح 
	مسألة : وما أصابه فم الكلب , هل يجب غسله ؟ على وجهين 
	فصل : قال رحمه الله : الثالث , أن يرسل الالة قاصدا للصيد , فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه , لم يبح صيده وإن زجره ,...
	فصل : وإن أرسله بغير تسمية ، ثم سمى وزجره ، فزاد في عدوه ، فظاهر كلام أحمد أنه يباح ؛ ... 
	مسألة : وإن أرسل كلبه إلى هدف فقتل صيدا ، ... ، لم يحل صيده إذا قتله 
	مسألة : فإن رمى حجرا يظنه صيدا ، فأصاب صيدا ، لم يحل . ويحتمل أن يحل 
	فصل : فإن رأى سوادا ، أو سمع حسا ، فظنه آدميا ، ... ، فرماه فقتله ، فإذا هو صيد ، لم يبح ..
	فائدة : لو رمى ما ظنه أو علمه غير صيد فأصاب صيدا ، لم يحل ...
	مسألة : وإن رمى صيدا ، فقتل غيره ، أو رمى صيدا ، فقتل جماعة ، حل 
	مسألة : وإن أرسل سهمه على صيد ، فأعانته الريح فقتلته ، ولولاها ما وصل ، حل 
	فصل : وإن سمي الصائد على صيد غيره ، حل .
	مسألة : وإن رمى صيدا فأثبته ، ملكه ، ...
	تنبيه : قوله : وإن رمى صيدا فأثبته ملكه . بلا نزاع أعلمه ...
	مسألة : وإن لم يثبته ، فدخل خيمة إنسان فأخذه فهو لآخذه 
	فائدتان ؛ إحدهما ، مثل هذه المسألة في الحكم ، لو دخلت ظبية داره ، فأغلق بابه وجهلها ، أو لم يقصد تملكها ...
	الثانية : قوله : ولو وقع في شبكته صيد فخرقها وذهب بها فصاده آخر فهو للثاني ، فلا نزاع ، ونص عليه .
	مسألة : ولو وقع صيد في شبكة إنسان ، فخرقها وذهب بها ، فصاده آخر ، فهو للثاني 
	فصل : فإن أصطاد صيدا ، فوجد عليه علامة ، ... ، لم يملكه ؛ ...
	مسألة : ومن كان في سفينة ، فوثبت سمكة فوقعت في حجره ، فهي له دون صاحب السفينة 
	فصل : فإن كانت السمكة وثبت بفعل إنسان لقصد الصيد ، ... ، فهذا للصيد دون من وقع في حجره ؛ ...
	فائدتان ؛ إحدهما ؛ لو قعت السمكة في السفينة ،فهي لصاحب السفينة ...
	الثانية ، وإن صنع بركة ليصيد بها السمك، فما حصل فيها ملكه . بلا نزاع أعلمه ...
	مسألة : وإن صنع بركة ليصيد بها السمك ، فما حصل فيها ملكه ، وإن لم يقصد بها ذلك لم يملكه 
	مسألة : ويكره صيد السمك بالنجاسة 
	فوائد ؛ الأولى ، لو منعنه الماء حتى صاده ، حل أكله ...
	الثانية ، تحل الطريدة ؛ وهي الصيد بين قوم ياخذونه قطعا ، ....
	الثالثة ، لا بأس بشبكة ، وفخ ، ودبق ...
	مسألة : و يكره صيد الطير بالشباش 
	مسألة : وإن أرسل صيدا ، وقال : أعتقتك لم يزل ملكه عنه . ويحتمل أن يزول 
	فصل : قال رحمه الله : الرابع ، التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة ، ...
	فائدتان ؛ إحدهما ، لا يشترط أن يسمى بالعربية ، ...
	الثانية ، لو سمى على صيد فأصاب غيره ، حل ، ...
	فصل : إذا سمي الصائد على صيد فأصاب غيره ، حل ، ...
	تنبيه : قوله : عند إرسال السهم أو الجارحة . هذا بلا نزاع ...

	كتاب الأيمان
	فائدة : الحلف على المستقبل ، إرادة تحقيق خبر في المستفبل ممكن بقول يقصل به الحث على فعل الممكن أو تركه ...
	فصل : وتصح من كل مكلف مختار قاصد إلى اليمين ، ...
	فصل : وتصح من الكافر ، وتلزمه الكفارة بالحنث ، ...
	فصل : والإيمان تنقسم إلى خمسة أقسام ؛ ...
	فصل : ومتى كانت اليمين على فعل واجب ، أوترك محرم ، كان حلها محرم
	مسألة : واليمين التي تجب بها الكفارة ، هي اليمين بالله تعالى ، أو صفة من صفاته 
	مسألة وأسماء الله تعالى قسمان ؛ أحدهما ، ما لا يسمى به غيره ، ... الثاني ، ما يسمى به غيره ، وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى ؛ ...
	مسألة : فهذا إن نوى بالقسم به أسم الله تعالى ، أو أطلق ، كان يمينا 
	مسألة ك وإما ما لا يعد من أسمائه ، كالشء والموجود ... فإن لم ينو به الله تعالى ... ولم يكن يمينا ، وإن نواه ، كان يمنا 
	مسألة : وإن قال : وحق الله ، وعهد الله ، وايم الله ، ... ، ونحو ذلك ، فهو يمين ..
	مسألة : وإن قال : وايم الله ، أو : وايمن الله فهي يمين موجبة للكفارة ، ...
	مسألة : وإن قال : وأمانة الله . فقال القاضي : لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة ...
	فائدة : يكره الحلف بالامانة ...
	فصل : والقسم بصفات الله تعالى ، كالقسم بأسمائه 
	مسألة : وإن قال : والعهد ، والميثاق ، وسائر ذلك ، ولم يضفة إلى الله تعالى ، لم يكن يمينا ، ...
	فصل : ويكره الحلف بالأمانة ؛ ...
	مسألة : وإن قال : لعمر الله . كان يمينا ...
	مسألة : وإن حلف بكلام الله ، ... ، فهي يمين فيها كفارة واحدة . وعنه ، عليه بكل آية كفارة 
	فصل : فإن حلف بالقران , أو بحق القران , أو بكلام الله , لزمته كفارة واحدة ...
	فائدة : قال ابن نصر الله في حواشيه : لو حلف بالتوراة و الانجيل ,..., فلا نقل فيها , والظاهر أنها يمين . 
	مسألة : وإن قال : أحلف بالله . أو : أشهد بالله ... كان يمينا ...
	فائدة : لو : حلفت بالله , أو : أقسمت بالله ,..., فهو كقوله : أحلف بالله ,أو : أقسم بالله ,...
	فصل : وإن قال : أولى بالله . أو : أحلف بالله ,أو :اليت بالله .. فهو يمين ,...
	فائدتان ؛ إحداهما , لو قال : قسما بالله لأفعلن , كان يمينا , ...
	الثانية , لو قال : اليت بالله , أو : الى بالله ,... فهو حلف ؛...
	فصل : فأما إن قال : أقسمت , أو : اليت , أو : شهدت لأ فعلن . ولم يذكر اسم الله , فعن أحمد روايتان ؛ ... 
	فصل : وإن قال : أعزم . أو : عزمت . لم يكن قسما,...
	فصل : وحروف القسم ثلاثة الباء , والواو , والتاء في اسم الله تعالى خاصة 
	مسألة : ويجوز القسم بغير حرف القسم , فيقول : الله لأفعلن ...
	فصل : ويجاب القسم بأربعة أحرف ؛ ...
	فصل : وإن قال : لاها الله . ونوى اليمين , كان يمينا ؛ ...
	فائدة : يجاب في الايجاب ب: إن خفيفة وثقيلة ,...
	مسألة : ويكره الحلف بغير الله تعالى . ويحتمل أن يكون محرما 
	فائدة : تنقسم الأيمان إلى خمسة أقسام ,... 
	مسألة : ولا تحب الكفارة بالحلف به ,...
	مسألة : وقال أصحابنا : تحب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم  خاصة 
	تنبيه : ظاهر قواه : خاصة . أن الحلف بغيره من الانبياء لا تحب به الكفارة ...
	فائدة : نص الامام أحمد , رحمه الله , على كراهة الحلف بالعتق و الطلاق ...
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